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O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Declaro aberta a presente reunião da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Por falta de quorum qualificado, Deputados e Senadores, vamos ter que encerrar a sessão, marcando outra
para a próxima quarta-feira, no mesmo horário.

Lembro aos companheiros que é importante que todos os membros da Comissão estejam presentes na
audiência pública de Brasília, para encerramento dos seminários.

Aproveito a oportunidade para dar uma informação aos presentes. Ontem, em solenidade no gabinete do
Presidente do Senado da República, lançamos o Portal desta Comissão, cuja finalidade, como todos já sabem, é manter
os membros da Comissão, os Congressistas e a sociedade em geral bem informados sobre todo o processo de
elaboração do Orçamento e de fiscalização orçamentária.

Esse portal foi concebido pela Consultoria desta Comissão, por técnicos do Senado, do PRODASEN, da
Câmara Federal. É realmente um instrumental valiosíssimo para que nossas reuniões, todo o processo de elaboração
do Orçamento seja o mais transparente possível, como é o desejo de todos os integrantes desta Comissão.

Sugeriria aos companheiros que procurassem acessar, no endereço próprio na Internet, esse portal, porque ali
nós próprios vamos encontrar respostas bem objetivas, bem práticas relacionadas a questões que, muitas vezes, nos
ocorrem durante o processo de elaboração do Orçamento.

Para se acessar o referido portal, digita-se o endereço www.senado.gov.br e, em seguida, clica-se em
Orçamento. Assim se tem acesso a importante massa de informações. É muito prático

Para que os companheiros tenham uma noção do caráter meticuloso desse trabalho, os dados históricos ali
contidos remontam a 1824. São dados que vão desse período até a presente data. Os integrantes da Comissão e a
sociedade em geral vão encontrar todas as informações necessárias ao conhecimento e ao balizamento técnico para
preparação das nossas emendas e de outras peças essenciais à boa elaboração do Orçamento.

Muito obrigado a todos.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, como coordenador da bancada do PT, quero fazer um

registro nesta Comissão. Sei que não é este o momento, mas é a única saída.
Quanto à composição das sub-relatorias e dos comitês, tenho a dizer que o Deputado Miguel Corrêa Jr., nosso

companheiro de Minas Gerais, do PT, até agora não foi indicado. Ele não está no comitê de emendas, para o qual nós o
encaminhamos, nem na relatoria do trabalho. Então, o Orçamento — parabenizo V.Exa. pelo Portal, com informações
de 1824 em diante, está tudo direitinho e tal —, o Orçamento de 2007 pode ficar prejudicado, porque não temos como
trabalhar dessa maneira.

Eu sou Governo, mas eu gostaria que o Presidente tomasse ciência disso, porque em algum momento vamos
ter que discutir a questão. Praticamente já estamos na fase de encerramento, temos prazos, calendário, tudo. O que
devo fazer? Eu tenho que dar uma resposta à minha bancada, e não sei o que responder. Nós enviamos a relação dos
indicados a ocupar os cargos, e há essa vacância. Não há, em relação ao nosso caso, assento no comitê nem na sub-
relatoria.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Esclareço a questão levantada pelo Deputado Devanir
Ribeiro. Na verdade, esta Presidência está aguardando a resolução de um contencioso dentro do blocão, que deveria
indicar 1 representante, e indicou 2 representantes. No caso, eu não posso fazer a escolha, a não ser que
realizássemos um sorteio, o que é algo inusitado na vida parlamentar.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, já que a reunião é informal, quero convidar todos os

companheiros, principalmente V.Exa., a comparecer, terça-feira, às 18h, ao lançamento do livro que escrevi sobre a
nova resolução, a tão polêmica Resolução nº 1.

Eu fiz um livro para explicar o que muda no Orçamento. As mudanças são muito grandes, mas parece que as
pessoas não querem assimilar a nova ordem. Trata-se de um guia prático.

O lançamento acontecerá no Senado, no Salão Nobre, terça-feira, às 18h. Conto com sua presença, Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Trata-se de um fato de muita relevância o lançamento do livro
do Deputado Ricardo Barros, que é um profundo conhecedor da Resolução nº 1 e do Regimento como um todo. Todos
vamos nos abeberar nesta fonte nova que se abriu agora, a sua interpretação da Resolução nº 1 do Congresso
Nacional.

O Deputado Manoel Júnior está sugerindo que V.Exa., Deputado Ricardo Barros, faça uma noite de autógrafos,
em que certamente todos os Congressistas estarão para serem agraciados com a dedicatória do autor.

Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.


